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ÁREA TEMÁTICA:  

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(   )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(  x  )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 
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Mário Augusto Cray da Costa (coordenador, UEPG, departamento de Medicina, drmari

oaugusto@uol.com.br)3 

 

Resumo: A Liga Acadêmica de Clínica e Cirurgia Cardíaca é um projeto de extensão 

desenvolvido por alunos e professores de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG), com início em 2015. A liga debate e intervém em problemas pertinentes para o 

cotidiano do brasileiro, tais como as doenças cardiovasculares e seus fatores de risco. O 

estágio voluntário não-remunerado teve por objetivo melhorar o ensino e fornecer uma 

oportunidade para os alunos se aprofundarem no que tange as diversas abordagens clínicas e 

                                                 
1 Identificar sua função no programa ou  projeto; Instituição de Ensino; curso e e-mail ativo. 

2 Identificar sua função no programa ou  projeto; Instituição de Ensino; curso e e-mail ativo. 

3 O(a) quarto(a) autor(a) deve ser o(a) coordenador(a), supervisor(a) ou orientador(a), desta forma, é necessário 

identificar  sua função no programa ou projeto; lotação e e-mail ativo. 
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cirúrgicas dos pacientes da cardiologia. Pensando nisso, foi feita a rotatividade dos 

acadêmicos de medicina em diversos setores cardiológicos de Ponta Grossa, permitindo um 

íntimo contato com o paciente que demonstrou uma clara relação de benefício mútuo, na qual 

não só aluno aprendeu a se comunicar e a tratar o paciente, como este foi assistido de maneira 

integral colaborando com o processo de melhora no seu quadro clínico.  

 

Palavras-chave: Cirurgia. Doenças Cardiovasculares. Liga Acadêmica. Estágio 

 

LIGA ACADÊMICA DE CLÍNICA E CIRURGIA CARDÍACA: ESTÁGIO 

MULTIDISCIPLINAR 

Nome completo do programa ou projeto ao qual o trabalho está relacionado. 

Observação: Este item não se aplica a trabalhos que não possuem cadastro nas 

Instituições de Ensino Superior - IES. 

 

 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos do curso de graduação de Medicina, de qualquer ano letivo, da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa -UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Município de Ponta Grossa – 3ª Regional de Saúde. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 
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Universidade Estadual de Ponta Grossa - Campus Uvaranas, Av. General Carlos 

Cavalcanti, n 4748 - Uvaranas, Ponta Grossa 

Clínica Cray da Costa, Rua Luiz Gama, n 13 - Oficinas, Ponta Grossa  

Clínica Angiocardio, Rua Padre Ildenfonso, n 475, sala 33 e 34 – Centro, Ponta 

Grossa 

 Hospital Universitáro Regional dos Campos Gerais, 

JUSTIFICATIVA 

A liga permite tanto a consolidação de temas relacionados à cardiologia aprendidos 

pelo acadêmico durante o curso, como também sua ampliação e discussão no âmbito da 

prática médica. Proporcionando, através de diferentes atividades relacionadas aos temas de 

interesse de estudo da liga (principalmente aqueles de maior relevância epidemiológica na 

população) a inserção dos acadêmicos na comunidade.  À medida que estabelece a relação 

acadêmico-comunidade, o projeto propicia ao estudante aprender sobre o contexto local de 

saúde e, também, fortalece os vínculos entre ambos, assim, pode-se adquirir importantes 

conhecimentos que contribuem para uma boa relação médico-paciente (COSTA; AZEVEDO, 

2010; ABLAM, 2010), corroborando com uma transformação da relação entre universidade e 

sociedade (HAMAMOTO, 2011).  

O estágio de Cardiologia foi desenvolvido para oportunizar mais um espaço de 

aproximação e de integração do aluno de Medicina com a realidade dos profissionais de 

saúde, sendo uma oportunidade de colocar o acadêmico frente a desafios e a novas situações, 

conhecendo melhor o ambiente hospitalar e seu campo de trabalho futuro, e tendo a noção do 

funcionamento da estrutura e da rotina hospitalar. 

OBJETIVOS 

 O estágio se propõe a melhorar o embasamento prático-teórico do estudante de 

medicina, através do acompanhamento integral dos pacientes, buscando a visão mais 

completa dos aspectos clínico-cirúrgicos da cardiologia. Essas atividades contribuirão com o 

amadurecimento acadêmico e ampliarão a transferência de conhecimentos entre docente e 
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discente na transferência desses saberes para a aplicabilidade na rotina das consultas do 

paciente. 

 

METODOLOGIA 

 Os alunos formaram grupos de, no máximo, três pessoas e fizeram visitas durante duas 

semanas pelo Ambulatório de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca, com o Professor Doutor Mario 

Augusto, pela Hemodinâmica e Eletrocardiograma com a Professora Doutora Elise Reis, pelo 

Teste de Esforço com a Professora Doutora Fernanda Volasco e pela Cintilografia com o 

Professor Doutor Fábio Kiy. A prática da relação médico-paciente forneceu aos acadêmicos a 

atuação direta nos atendimentos clínicos com orientação diagnóstica e terapêutica referente às 

patologias cardíacas encontradas nos casos clínicos. Quinzenalmente, foram realizadas 

reuniões científicas para que casos fossem apresentados e discutidos na presença do 

supervisor. Em determinadas situações essas reuniões foram complementadas por palestras de 

profissionais especialistas na cirurgia cardíaca ou seminários administrados pelos próprios 

alunos, formando, assim, agentes multiplicadores no meio acadêmico.  

RESULTADOS 

 A liga, por meio desse estágio, buscou melhorar o ensino, complementando a clínica 

de cardiologia e fornecendo uma oportunidade para os alunos se aprofundarem no que tange 

as doenças cardiovasculares. Na extensão, à medida que permitiu um íntimo contato com o 

paciente, demonstrou uma clara relação de benefício mútuo, na qual não só aluno aprendeu a 

se comunicar e a tratar o paciente, como este foi assistido de maneira integral colaborando 

com o processo de melhora no seu quadro clínico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A experiência do estágio é enriquecedora, pois garante aos acadêmicos a aquisição de 

um rico patrimônio do saber médico teórico-prático e também habilidades fundamentais à 

futura profissão, o que contribui para o aperfeiçoamento profissional e para o crescimento 

pessoal daqueles que o realizam. 

APOIO 

Clínica Cray da Costa. 
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